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 I.  DANE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

1.-2.  Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok 

Dalej”  

 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Budowlana 12 

e-mail stowmpd@wp.pl 

strona www.krokdalej. org.pl 

tel/fax (25) 7580505 

 
Nr konta bankowego:  
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 
20 1240 2702 1111 0000 3041 4651 
 

3-4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego – 24.02.2004r. 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 29 października 1998r. w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem rej. 

819, w Sądzie Okręgowym w Siedlcach. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 

22.04.2002r.pod numerem KRS 0000098165 w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XXI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

5. Regon     711 580 501                     NIP      822-18-54-130  

6. KRS  00000 98165 
 
 
7. Skład organu zarządzającego organizacji: 
 

Prezes Zarządu Grażyna Wiącek Mińsk Mazowiecki 

Wiceprezes Zarządu  Wiesława Cichocka Mińsk Mazowiecki 
 

Wiceprezes Zarządu Marianna Nowicka Mińsk Mazowiecki 

Skarbnik Zarządu Ewa Matosek Wólka Iłówiecka, gm. Mińsk Mazowiecki 

8. Skład organu kontroli organizacji – Komisja Rewizyjna: 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hanna Pielasa Mińsk Mazowiecki 

Członkini  Magdalena Barankiewicz Mińsk Mazowiecki 

Członkini Monika Rzyska Maliszew, gm. Mińsk Mazowiecki 

http://www.krokdalej.org.pl/
mailto:stowmpd@wp.pl
http://www.krokdalej/
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9. Cele statutowe organizacji 

§ 5 Statutu 

Misją Stowarzyszenia jest: 

 Tworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju, opieki i rehabilitacji oraz edukacji 

osób z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia 

CUN, dbanie o ich godne życie. 

 Wspieranie rodzin, którym urodziło się niepełnosprawne dziecko, aby mogły sprostać czekającym ich 

trudnym sytuacjom. 

 Tworzenie przyjaznego klimatu wokół problemu niepełnosprawnych oraz animowanie wolontariatu na 

rzecz niepełnosprawnych dzieci. 

 Zabieganie o takie systemowe rozwiązania, które znacząco poprawią jakość życia tej grupy 

społeczeństwa. 

§ 6 Statutu 

Celem Stowarzyszenia jest działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, 

dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów 

podejmowana aby:  

 

a) nieść pomoc dzieciom i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami 

powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN,  a także ich rodzinom; 

 

b) tworzyć  jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z mózgowym 

porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN, i ich pełnego, 

aktywnego udziału w życiu społecznym;  

 

c) egzekwować  prawa do godnego życia, do opieki, leczenia, edukacji, rozwijania zainteresowań, do 

rehabilitacji nacelowanej na pełną aktywność życiową, społeczną i zawodową osób z mózgowym 

porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN ;  

 

d) reprezentować  środowiska rodzin z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi 

schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN w dążeniu do stworzenia równych praw i szans 

życiowych tych rodzin; 

 

e) wspierać informacyjnie, szkoleniowo i techniczne organizacje pozarządowe i inicjatywy obywatelskie 

działające w sferze zadań publicznych określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. O 

http://www.krokdalej.org.pl/
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DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE. (DZ.U. NR 96, POZ.873 Z PÓŹN. ZM.)  

między innymi na rzecz osób z niepełnosprawnością. 

 

10. Sposób realizacji celów statutowych 

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez działalność nieodpłatną  i odpłatną pożytku publicznego.  

 

10.1. Działalność nieodpłatna 

a) organizowanie różnych form samopomocy rodzinom i opiekunom, ułatwianie kontaktów,  wymiany 

doświadczeń między rodzicami poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach, wizytach 

studyjnych, grupach wsparcia, szkołach dla rodziców, spotkaniach szkoleniowych i edukacyjnych, 

spotkaniach integracyjnych itp.; PKD 94.99.Z; PKD 85.60.Z 

 

b) zapewnienie dopływu informacji do rodziców dotyczących przepisów prawnych, zalecanych form 

opieki, usprawnienia i edukacji dzieci i osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym; - PKD 

94.99.Z 

 

c) popularyzację wiedzy i upowszechnianie w społeczeństwie wagi problemów związanych z mózgowym 

porażeniem dziecięcym, dla osiągnięcia właściwego zrozumienia i stosunku do osób 

niepełnosprawnych a także prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji dotyczących zagadnień 

związanych z mózgowym porażeniem dziecięcym; PKD 94.99.Z 

 

d) współdziałanie z organami administracji państwowej, administracji samorządowej, służbą zdrowia, 

placówkami oświatowymi, innymi organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu, 

środowiskiem biznesu oraz z innymi grupami osób: lekarzami, fizjoterapeutami, pedagogami, 

psychologami i terapeutami, zainteresowanymi rozwiązywaniem wszelkich problemów dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin; PKD 94.99.Z 

 

e) inicjowanie i lobbowanie rozwiązań systemowych w zakresie opieki zdrowotnej, edukacji i pomocy 

społecznej obejmującej dzieci  i osoby dorosłe z mózgowym porażeniem dziecięcym. PKD 94.99.Z 

 

f) występowanie z inicjatywą uregulowań prawnych wynikających z konieczności zaspokajania   

specyficznych potrzeb dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich rodzin, 

sprawowanie kontroli społecznej w zakresie przysługującym im uprawnień; PKD 94.99.Z 

 

g) samodzielne prowadzenie i współdziałanie w prowadzeniu eksperymentalnych i nowatorskich 

placówek rehabilitacyjno- adaptacyjnych: ośrodków wczesnej interwencji, dziennych ośrodków 

zajęciowych, specjalistycznych punktów rehabilitacyjnych, specjalistycznych punktów przedszkolnych, 

http://www.krokdalej.org.pl/
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warsztatów terapii zajęciowej, świetlic środowiskowego wsparcia, środowiskowych  domów 

samopomocy, mieszkań treningowych i mieszkań  wspieranych, przedszkoli i szkół integracyjnych, 

specjalistycznych klubów i zespołów aktywności a także indywidualnej rehabilitacji w warunkach 

domowych; PKD 94.99.Z; PKD 88.10.Z; PKD 85.60.Z; PKD 86.90.E; PKD 85.51.Z 

 

h) integrowanie dzieci i osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w środowisku zdrowych 

rówieśników; propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych i ich spraw: 

organizowanie wspólnych imprez kulturalnych, sportowo rekreacyjnych, krajoznawczych i 

turystycznych, festynów, spotkań okolicznościowych, pikników, koncertów charytatywnych, bali 

charytatywnych, aukcji charytatywnych itp.; PKD 94.99.Z; PKD88.10.Z 

 

i) animowanie, organizowanie i promowanie ruchu wolontariackiego wokół pomocy dzieciom i osobom 

dorosłym z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich rodzinom; PKD 94.99.Z 

 

j) organizowanie szkoleń, konferencji, spotkań specjalistów i ekspertów w zakresie edukacji i rehabilitacji 

leczniczej i społecznej dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych; PKD 94.99.Z 

 

k) organizowanie i współorganizowanie specjalistycznych turnusów rehabilitacyjno- wypoczynkowych, 

kolonii i obozów integracyjnych oraz integracyjnych imprez okolicznościowych dla dzieci i dorosłych 

osób niepełnosprawnych; PKD 94.99.Z; PKD 96.04.Z;  

 

l) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami 

zajmującymi się problemami dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi 

niepełnosprawnościami; PKD 94.99.Z 

 

m) udzielenie pomocy finansowej i pozafinansowej rodzinom z dzieckiem z mózgowym porażeniem 

dziecięcym,  znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach socjalno-bytowych; PKD 94.99.Z; 

PKD 88.99.Z 

 

n) fundowanie stypendiów zgodnie z umową zlecenia realizacji zadania publicznego oraz regulaminem 

uchwalonym przez Walne Zgromadzenie; PKD 94.99.Z; PKD 88.99.Z 

 

o) działalność charytatywna związana ze zbieraniem i gromadzeniem funduszy na cele działalności 

Stowarzyszenia poprzez organizowanie różnych form obdarowywania (sprzedaż cegiełek, datki w 

zbiórce publicznej, aukcje, loterie, sprzedaż twórczości podopiecznych, 1% dla OPP, pozyskiwanie 

środków finansowych poprzez akcje w internetowych platformach pomagania) w ramach 

obowiązującego prawa; PKD 94.99.Z; PKD 88.99.Z 

 

http://www.krokdalej.org.pl/
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p) prowadzenie działalności wydawniczej służącej realizacji celów statutowych; PKD 94.99.Z 

 

q) podejmowanie zadań w dziedzinie rehabilitacji, terapii, oświaty, opieki, wychowania, upowszechniania 

kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży; PKD 94.99.Z; PKD 96.04.Z; 86.90.A;  

 

r) wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe organizacji pozarządowych  

działających w sferze działań pożytku publicznego określonego w Art 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE. (DZ.U. NR 96, POZ.873 Z PÓŹN. 

ZM.), w szczególności na polu pomocy społecznej np. na rzecz osób niepełnosprawnych; PKD 94.99.Z;  

 

10.2. Działalność odpłatna pożytku publicznego 

a) samodzielne prowadzenie i współdziałanie w prowadzeniu eksperymentalnych i nowatorskich 

placówek rehabilitacyjno- adaptacyjnych: ośrodków wczesnej interwencji, dziennych ośrodków 

zajęciowych, specjalistycznych punktów rehabilitacyjnych, specjalistycznych punktów przedszkolnych, 

warsztatów terapii zajęciowej, świetlic środowiskowego wsparcia, środowiskowych  domów 

samopomocy, mieszkań treningowych i mieszkań  wspieranych, przedszkoli i szkół integracyjnych, 

specjalistycznych klubów i zespołów aktywności a także indywidualnej rehabilitacji w warunkach 

domowych; PKD 94.99.Z; PKD 88.10.Z; PKD 85.60.Z; PKD 86.90.E; PKD 85.51.Z 

 

b) integrowanie dzieci i osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w środowisku zdrowych 

rówieśników; propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych i ich spraw: 

organizowanie wspólnych imprez kulturalnych, sportowo rekreacyjnych, krajoznawczych i 

turystycznych, festynów, spotkań okolicznościowych itp.; PKD 91.33.Z 

 

c) organizowanie i współorganizowanie specjalistycznych turnusów rehabilitacyjno- wypoczynkowych, 

kolonii i obozów integracyjnych oraz integracyjnych imprez okolicznościowych dla dzieci i dorosłych 

osób niepełnosprawnych; PKD 94.99.Z; PKD 96.04.Z 

 

d) podejmowanie zadań w dziedzinie rehabilitacji, terapii, oświaty, opieki, wychowania, upowszechniania 

kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży; PKD 86.90.A; PKD 85.60.Z; PKD 86.90.E 

 

e) wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe organizacji pozarządowych  

działających w sferze działań pożytku publicznego określonego w Art 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE. (DZ.U. NR 96, POZ.873 Z PÓŹN. 

ZM.), w szczególności na polu pomocy społecznej np. na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym 

http://www.krokdalej.org.pl/


7 

Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok Dalej”         

organizacja pożytku publicznego    KRS 0000098165 
05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Budowlana 12,  tel. 025 758 05 05, www.krokdalej.org.pl;  e-mail: stowmpd@wp.pl      

 

 

 
Struktura organizacyjna 
Stowarzyszenie „Krok Dalej” jest działającą dla dobra wspólnego organizacją pozarządową, zrzeszającą osoby 
fizyczne identyfikującą się z jego misją. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków. Zarząd 
wybierany przez Walne Zebranie kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Komisja 
Rewizyjna jest władzą powoływaną przez Walne Zebranie do sprawowania kontroli nad działalnością 
Stowarzyszenia. Stowarzyszenie działa w całym kraju. Nie ma oddziałów terenowych. 

 
 
Standardy 
Stowarzyszenie „Krok Dalej” jest, działającą zgodnie z przepisami prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o 
organizacjach pożytku publicznego, organizacja charytatywną. Podpisaliśmy „Kartę Zasad Działania Organizacji 
Pozarządowych” przyjętej podczas I Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w roku 1996. 
 
Wzorujemy się na doświadczeniach organizacji działających w Polsce oraz w krajach mających tradycje w 
zakresie samoorganizacji społeczeństw. Przystąpiliśmy do krajowych organizacji federacyjnych o zasięgu 
wojewódzkim i krajowym, z których czerpiemy wiedzę, doświadczenie w zakresie zarządzania organizacją i 
świadczenia pomocy potrzebującym osobom ze szczególną niepełnosprawnością jaką jest mózgowe porażenie 
dziecięce.  
 
Nasza organizacja jest członkiem: 

 Ogólnopolskiej Federacji Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Sieć MPD” 

 Federacji MAZOWIA 

 Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

 Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych 
 
Staramy się aby nasze usługi były dostępne dla każdego potrzebującego. Nasza siedziba, mimo trudnych 
warunków lokalowych, jest pozbawiona barier architektonicznych. 
 
 

 

WYRÓŻNIENIA I PODZIĘKOWANIA 

1. Dyplom za udział w IV Wiosennym Turnieju Boccia, Siedlce, 28.04.2016r. 

2. Dyplom za udział w IX Integracyjnych Igrzyskach Sportowych „Integracja wokół sportu” , Mińsk 

Mazowiecki -  4.10.2016r. 

3. Podziękowanie od Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki pana Marcina Jakubowskiego za działalność 

społeczną spełniającą potrzeby oraz oczekiwania rodziców i uczniów, Mińsk Mazowiecki - 14.10.2016r.  

4. Podziękowanie od Starosty Mińskiego pana Jana Tarczyńskiego  za działanie na rzecz osób 

niepełnosprawnych – podczas Powiatowego Dnia Pracownika Socjalnego, Mińsk Mazowiecki - 

22.11.2016r.  

5. Wyróżnienie Dyrektor Oddziału Mazowieckiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych pani Elżbiety Boguckiej  za działania podejmowane na rzecz osób 

niepełnosprawnych w kategorii: zaangażowanie w niesieniu pomocy, Warszawa -  2.12.2016r. 

 
 
 

http://www.krokdalej.org.pl/
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1. Opis działalności pożytku publicznego 
1.1 Opis głównych działań podjętych przez organizację 
 
Stowarzyszenie powstało 23 maja 1998r. z inicjatywy rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Zrzesza rodziny z 

czterech  powiatów: mińskiego, siedleckiego, otwockiego i wołomińskiego. Stowarzyszenie liczy 36 członków, 

w tym 7 osób z niepełnosprawnością. Większość członków to kobiety, których jest 26, mężczyzn – 10. W trakcie  

roku 2016 roku 4 osoby ubyły z szeregu członków. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego 

głównie na rzecz swoich członków i ich dzieci. Pod opieką Stowarzyszenia jest 31 dzieci i młodzieży, w 

większości z orzeczoną znaczną niepełnosprawnością.  

W 2016r. Zarząd spotkał się 5 razy. Podczas posiedzeń uchwalono 12 uchwał, dotyczących działalności 

statutowej i administracyjnej Stowarzyszenia. Zarząd swoje obowiązki, do których zobowiązuje statut, 

wykonywał bez wynagrodzenia.  

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej na początku roku odbyli cztery spotkania w celu wypracowania 

strategii działalności stowarzyszenia na kolejne lata. Dyskutowano o potrzebach członków i podopiecznych, o 

zasobach materialnych i społecznych organizacji, pozwalających lub nie pozwalających na podjęcie działań i o 

realności marzeń społeczności stowarzyszenia.   

W dniu 19 maja 2016r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które zatwierdziło sprawozdanie 

finansowe za rok 2015 i zdecydowało o przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na fundusz statutowy.  

Członkowie Zarządu a oraz pracownicy brali udział w licznych szkoleniach, konferencjach, spotkaniach 

branżowych podnosząc swoje kompetencje i umiejętności niezbędne do zarządzania organizacją i do pracy z 

ludźmi. 

Stowarzyszenie „Krok Dalej” współpracowało z MOPS i PCPR . Prezes Zarządu jest stałym członkiem Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Mińsku Mazowieckim oraz przewodniczy Powiatowej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych.  

Misją Stowarzyszenia jest: 

 Tworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju, opieki i rehabilitacji oraz 

edukacji osób z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w 

wyniku uszkodzenia CUN, dbanie o ich godne życie. 

 Wspieranie rodzin, którym urodziło się niepełnosprawne dziecko, aby mogły sprostać 

czekającym ich trudnym sytuacjom. 

 Tworzenie przyjaznego klimatu wokół problemu niepełnosprawnych oraz animowanie 

wolontariatu na rzecz niepełnosprawnych dzieci. 

 Zabieganie o takie systemowe rozwiązania, które znacząco poprawią jakość życia tej grupy 

społeczeństwa. 

Zgodnie z zapisem w Statucie celem Stowarzyszenia jest działalność naukowa, oświatowa, 

kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy 

społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów podejmowana aby:  

 

http://www.krokdalej.org.pl/
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1. nieść pomoc dzieciom i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi 

schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN,  a także ich rodzinom; 

 

2. tworzyć  jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z 

mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w wyniku 

uszkodzenia CUN, i ich pełnego, aktywnego udziału w życiu społecznym;  

 

3. egzekwować  prawa do godnego życia, do opieki, leczenia, edukacji, rozwijania 

zainteresowań, do rehabilitacji nacelowanej na pełną aktywność życiową, społeczną i 

zawodową osób z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w 

wyniku uszkodzenia CUN ;  

4. reprezentować  środowiska rodzin z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi 

schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN w dążeniu do stworzenia równych 

praw i szans życiowych tych rodzin; 

 

5. wspierać informacyjnie, szkoleniowo i techniczne organizacje pozarządowe i inicjatywy 

obywatelskie działające w sferze zadań publicznych określonych w Ustawie z dnia 24 

kwietnia 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE. 

(DZ.U. NR 96, POZ.873 Z PÓŹN. ZM.)  między innymi na rzecz osób z 

niepełnosprawnością. 

 

Oczekujemy pomocy od osób, instytucji państwowych i samorządowych,  i biznesu 

• aby jakość życia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich rodzin uległa poprawie,  

• we wspieraniu rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne,  

• we współdziałaniu w rozwoju psychoruchowym dzieci,  

•  we współdziałaniu w wyrównywaniu szans edukacyjnych,  

• we  współdziałaniu w integracji niepełnosprawnych ze zdrowymi dziećmi i młodzieżą, 

• w pokonywaniu barier psychologicznych i społecznych,  

• w uświadamianiu i uwrażliwianiu społeczeństwa na niepełnosprawność. 

Mamy ambicje i jesteśmy otwarci na współpracę z szerokimi gremiami w tworzeniu właściwych warunków do 

wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym. Chcemy aby nasze dzieci 

miały nie tylko prawo ale także korzystały z takiego samego prawa, i dostępu do wszelkich dóbr publicznych z 

jakich korzystają dzieci sprawne; począwszy od opieki przedszkolnej, do leczenia, do rehabilitacji i terapii, do 

edukacji, do rozwijania zainteresowań, do wypoczynku, do istnienia w przestrzeni publicznej. Wspieramy 

rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym aby czuły się bezpieczne w powyższym zakresie tak jak rodziny 

zdrowych dzieci.  

http://www.krokdalej.org.pl/
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Oczekujemy pomocy od państwa i od samorządu w przygotowaniu naszych dzieci do życia zawodowego, do 

pomocy w zatrudnieniu, w samodzielnym zamieszkaniu i funkcjonowaniu dorosłych osób z mózgowym 

porażenie dziecięcym. 

Naszą działalność cechują odwaga, optymizm i odpowiedzialność. Wierzymy, że nasza praca ma sens. 

Naszym drugim ważnym celem jest  wspieranie informacyjne, szkoleniowe i techniczne organizacji 

działających w sferze  pożytku publicznego, i inicjatyw obywatelskich działających także na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

Wyżej wymienione cele były realizowane w obszarach: dobroczynność i pomoc społeczna, oświata, kultura, 

ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynek dzieci i młodzieży, 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyka i krajoznawstwo, wspomaganie rozwoju demokracji, 

promocja rozwój wolontariatu, działania na rzecz organizacji pozarządowych. 

Stowarzyszenie „Krok Dalej” współpracowało z MOPS i PCPR . Prezes Zarządu jest stałym członkiem Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Mińsku Mazowieckim oraz przewodniczy Powiatowej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych. 

 

W 2016r. największą potrzebą członków Stowarzyszenia było zabezpieczenie dostępu do bezpłatnej, 

systematycznej rehabilitacji i terapii potrzebującym dzieciom a także zorganizowanie wsparcia dla dorosłych 

osób, które zakończyły obowiązek edukacyjny. W związku z tym, że żadna z dostępnych placówek na terenie 

miasta nie jest w stanie sprostać ich potrzebom są skazane na przebywanie tylko w domu, wśród najbliższych. Z 

zebranych materiałów wynika także, że konieczne jest także wspieranie informacyjne, poradnicze i pomoc 

psychologiczna dla rodzin z osobą niepełnosprawną a także pomoc asystentów osób niepełnosprawnych, 

opiekunów medycznych. 

W odpowiedzi na potrzeby udało się nam zorganizować całoroczny cykl nieodpłatnych zajęć dla potrzebujących, 

zarówno dzieci jak i osób dorosłych a także wesprzeć rodziny pomocą psychologiczną, poradnictwem i 

informacją. Tą formą pomocy objęto 29 rodzin. Natomiast rehabilitacją społeczną objęci zostali wszyscy 

członkowie Stowarzyszenia i ich rodziny.   

Zajęcia terapeutyczne i usprawniające odbywały się w różnych porach dnia od poniedziałku do soboty wg z góry 

ustalonych  grafików.  W ciągu całego roku zrealizowano blisko  5 500  godzin wsparcia w formie zajęć 

usprawniających i terapeutycznych, opiekuńczych w mini świetlicy i asystenckich W Klubie Aktywności. 

Organizowano liczne wyjścia na imprezy zewnętrzne oraz organizowano własne tego rodzaju aktywności w 

ramach rehabilitacji społecznej. Działała GRUPA WSPARCIA dla rodzin. Spotkania moderowane przez 

psychologa odbywały raz w miesiącu w neutralnym miejscu na terenie miasta, cukierni, kawiarni. Działał Klub 

Aktywności dla dorosłej młodzieży ze znacznym stopniem niepełnosprawności -  miejsce, gdzie 2 razy w 

tygodniu młodzi ludzie spędzali razem czas, ucząc się, realizując zainteresowania i pasje, zdobywając nowe 

umiejętności, pielęgnując i rozwijając te wyuczone. Zajęcia Klubu Aktywności miały za zadanie aktywizację 

społeczną  młodzieży i uczenie postawy obywatelskiej. Zorganizowano spotkanie tematyczne z policjantem 

dzielnicowym. Młodzież brała udział w spotkaniach z osobami aktywnymi społecznie organizowanych na 

terenie miasta przez Klub Obywatelski, w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, np. pisarzem.  

W 2016r. zorganizowano cieszące się dużym zainteresowaniem zajęcia plastyczne, spełniające rolę 

terapeutyczną, zajęcia umuzykalniające oraz zajęcia sportowe w dyscyplinie BOCCIA dla młodzieży 

zainteresowanej sportem. Ponadto młodzież uczyła się języka angielskiego. W ramach Klubu Aktywności 

odbywały się także warsztaty rozwoju osobistego oraz zajęcia aktywizujące społecznie. Młodzież wzięła udział 

w całorocznym cyku zajęć z etyki pt „jestem człowiekiem, jestem obywatelem”. 

http://www.krokdalej.org.pl/
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Dla młodszych dzieci zorganizowano zajęcia terapeutyczne z elementami integracji sensorycznej w sali 

doświadczania, zajęcia neuro-logopedyczne i komunikacji pozawerbalnej a dla dzieci lepiej funkcjonujących 

zajęcia terapii pedagogicznej i  korekcyjno-kompensacyjne, podczas których wykorzystywano techniki 

komputerowe pomagające przyswajać trudną wiedzę, ułatwiające komunikację i ułatwiające doświadczenie 

sprawczości.  

Dla rodziców uruchomiono indywidualną pomoc  poradniczą i informacyjną dostępną codziennie. Dużym 

wsparciem były comiesięczne spotkania Grupy Wsparcia pod opieką psychologa. 

Dwóm dziewczynom, które zakończyły edukację w szkole życia zorganizowano pobyt - dwa razy w tygodniu po 

8 godzin - w mini świetlicy, gdzie miały wsparcie terapeuty zajęciowego i fachową opiekę.  

Dużą pomocą dla mniej zamożnych rodzin, przyjeżdżających na zajęcia z dalszych miejscowości było udzielenie 

wsparcia w postaci częściowego zwrotu finansowego za przejazdy na zajęcia. Z tej pomocy skorzystały trzy 

osoby. 

Wykupiliśmy także karnet wejść na basen, dostępny dla wszystkich rodzin, a także niezbędne pomoce do 

edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością.  

Wszystkie zajęcia i aktywności były dostępne dla potrzebujących nieodpłatnie dzięki środkom finansowym 

pozyskanym na ten cel w trybie konkursowym z różnych źródeł: rządowych (PFRON, Wojewoda Mazowiecki), 

samorządowych (Miasto Mińsk Mazowiecki, Powiat Miński), z 1% podatku od osób fizycznych, z darowizn 

finansowych i rzeczowych oraz ze składek członkowskich. Projekty nasze były wspierane pracą społeczną 

członków Stowarzyszenia i osób z zewnątrz. Zapewniliśmy w ten sposób dostęp do systematycznej bezpłatnej, 

kompleksowej i ciągłej rehabilitacji, leczniczej i społecznej, potrzebującym dzieciom, młodzieży i dorosłych 

osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności.  

Wszystkie zajęcia odbywały się w siedzibie stowarzyszenia oraz we współpracującym gabinecie prywatnym. 

Ponadto Stowarzyszenie współpracowało z Gimnazjum Miejskim Nr 2 w Mińsku Mazowieckim w zakresie 

bezpłatnego korzystania z sali do prowadzenia zajęć BOCCIA, oraz z Zespołem Szkół Ekonomicznych przy 

organizowaniu imprez towarzyskich: „zabawy andrzejkowej”, spotkania wigilijnego. Poczęstunek podczas 

zabawy andrzejkowej ufundowało miasto Mińsk Mazowiecki i Powiat Miński. 

W 2016r. członkom Stowarzyszenia udzielono pomocy materialnej rzeczowej, głównie żywność, owoce i 

słodycze podarowane przez mińskie koło CARITAS. Stowarzyszenie ponadto pomogło Krystianowi w ponoszeniu 

kosztów leczenia specjalistycznego, zaopatrzenia ortopedycznego i zakupu leków. Stowarzyszenie uruchomiło 

subkonto dla jednego z podopiecznych w celu zbierania środków na zakup windy. Winda została oddana do 

użytku. Subkonto zostało  zamknięte w 2016r. 

W 2016r. Zarząd zorganizował Charytatywną Loterię Fantową „WSZYSCY POMAGAMY”.  Warto zauważyć, że 
w tę akcję włączyło się wiele osób spoza stowarzyszenia, młodzież, przedsiębiorcy i rodzice. Loteria została 
przeprowadzona podczas IV Dni Powiatu Mińskiego , czerwcowego festynu na terenie miasta. Zorganizowano 
także zbiórkę koleżeńską wśród członków z przeznaczeniem na organizację obozu sportowo szkoleniowego w 
Okunince nad Jeziorem Białym. Zorganizowano ponadto zbiórkę publiczną WSZYSCY POMAGAMY, z której 
dochód przeznaczono na organizację obozu w Okunince i rehabilitację podopiecznych. Wszystkie te działania 
zostały poprawnie przygotowane pod względem prawnym, bardzo dobrze rozliczone a dochód wykorzystano 
zgodnie ze zgłoszeniem w Urzędzie Celnym i w zgłoszeniu zbiórki publicznej.  

Stowarzyszenie brało także udział w imprezie sportowej „Mazowiecka Piętnastka” organizowanej przez Miasto 
Mińsk Mazowiecki. Promowaliśmy naszą działalność w specjalnie oznaczonym namiocie podczas sportowej 
imprezy a także propagowaliśmy kampanię społeczno-edukacyjną JESTEŚMY – POZNAJ POMÓŻ  poświęconą 
podniesieniu świadomości na temat potrzeb osób z niepełnosprawnością, a także zwróceniu uwagi na obecność 
w naszym najbliższym środowisku osób niesamodzielnych wymagających pomocy. Także podczas tej imprezy 

http://www.krokdalej.org.pl/
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masowej kwestowaliśmy na rzecz zebrania środków na zapewnienie wypoczynku i rehabilitacji naszym 
podopiecznym. 

Warto wyszczególnić aktywności społeczne, które były udziałem naszych podopiecznych i ich rodziców: 

1) Udział reprezentacji Stowarzyszenia w IV Wiosennym Turnieju BOCCIA w Siedlcach, 
28.04.2016r. 
 

2) Udział w II Edycji Festynu Rodzinnego organizowanego  przez Zespół Szkół Ekonomicznych 
„Łączymy Pokolenia” – 14 maja 2016r. 
 

3) Zorganizowanie Pikniku Rodzinnego w stadninie koni w Karolinie z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka, 4 
czerwca 2016r 
 

4) Wspólny rodzinny wyjazd do Warszawy na doroczną Galę Integracji. - 19 listopada 2016r 
 

5) Wzięliśmy udział w uroczystości zaślubin naszej pani fizjoterapeutki w dniu 16.04.2016r 
 

6) Zorganizowanie Charytatywnej Loterii Fantowej „WSYSCY POMAGAMY” – 19.06.2016r. i 
zaangażowanie się w przeprowadzenie zbiórki publicznej.  

 
7) Udział uczestników Klubu Aktywności w IX Integracyjnych Igrzyskach Sportowych 

zorganizowanych przez MOSiR i Gimnazjum Miejskie Nr 2.  – 4.10.2016r. Nasi reprezentanci 
otrzymali medale i dyplomy. 

 
8) Wyjście na IX Integracyjny Koncert Mikołajkowy organizowany w Zespole Szkół Budowlanych 

przez zaprzyjaźnione stowarzyszenie „Dzieciom Radość” – 6.12.2016r. 
 

9) Podjęliśmy także walkę ze stereotypami postrzegania osób z mózgowym porażeniem 
dziecięcym.  W 2016r. kontynuowaliśmy rozpoczętą w 2014r. Kampanię informacyjną na 
terenie miasta Mińsk Mazowiecki pt. „Jesteśmy, poznaj, pomóż” z wykorzystaniem 
przygotowanych banerów, plakatów i ulotek.  Młodzież z Klubu Aktywności roznosiła ulotki w 
urzędach i odwiedzała instytucje  użyteczności publicznej.  

 
10) Współorganizowaliśmy z wolontariuszami z Zespołu Szkół Ekonomicznych, integracyjną zabawę 

andrzejkową  „Wieczór wróżb Andrzejkowych” (2 grudnia 2016r.),  udział wzięło blisko 100 osób . 
 

11) Zorganizowaliśmy integracyjne spotkanie wigilijne (16 grudnia 2016r.) z udziałem ponad 100 osób. W 
przygotowania imprezy zaangażowała się młodzież niepełnosprawna z Klubu Aktywności oraz  bardzo 
aktywnie rodzice. Przybyli zaproszeni goście. 

 
 

W niewielkim wymiarze (2,28% kosztów wszystkich działań) prowadzona była działalność odpłatna pożytku 

publicznego. Na prośbę rodziców zorganizowano dodatkowe 120 godzin zajęć dla jednego z podopiecznych. 

Koszty zajęć pokryła Fundacja „Zdążyć z pomocą” z subkonta dziecka. W ramach działalności odpłatnej 

zorganizowano również obóz sportowo szkoleniowy w Okunince. Część kosztów udziału w obozie ponieśli 

uczestnicy. 

Spotkanie świąteczne Wigilijne to już tradycja. Każdego roku organizujemy wspólną uroczystą kolację wigilijną. 

W wydarzeniu uczestniczą dzieci, młodzież, rodzice, rodzeństwo, zaproszeni goście oraz wolontariusze w 

mińskim szkół ponadgimnazjalnych. Dzieci odwiedza i obdarowuje pięknymi paczkami Mikołaj, zaproszeni 

młodzi artyści umilają czas spędzony przy wspólnym, zastawionym smakołykami stole, w części 

przygotowanymi przez rodziców.  W tym roku projekt był dofinansowany, w niewielkiej części przez PCPR w 

Mińsku Mazowieckim. A paczki ufundował Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz prywatni darczyńcy. Dużą część 
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kosztów pokryto ze środków pozyskanych od sponsorów i środków własnych Stowarzyszenia. Duży wkład w 

jego realizację włożyli wolontariusze i członkinie stowarzyszenia. 

Lokalny Punkt Informacji dla Organizacji Pozarządowych to kolejny projekt realizowany przez cały rok 2016. 

Wspieraliśmy organizacje pozarządowe w zakresie aspektów prawnych i spraw księgowych a także użyczaliśmy 

sprzętu biurowego. Nie udało się nam pozyskać funduszy zewnętrznych. W związku z tym animator LPI 

wykonywał pracę na zasadach wolontariatu. Zakupiliśmy materiały pomocnicze dotyczące rachunkowości w 

ngo, które zasiliły biblioteczkę LPI. Koszty sfinansowano z 1% podatku. 

W 2016r udział wolontariuszy w działaniach Stowarzyszenia był znaczący. Aktywnie pomagało 75 osób. Z 27 

osobami odpisaliśmy 36 umów o świadczenie usług wolontariackich.  Wartość świadczonej pracy wyceniliśmy 

na kwotę  38 040zł.: 

lp Liczba zawartych 

porozumień 

Charakter grupy wolontariuszy Liczba kobiet Liczba mężczyzn 

1 6 Członkowie władz Stowarzyszenia, 

2 osoby 

2 0 

2 0 Członkowie Stowarzyszenia 0 0 

3 4 Pracownicy Stowarzyszenia, 1 

osoba 

1 0 

4 26 Osoby spoza Stowarzyszenia, 24 

osoby 

21 3 

5 36 RAZEM,  27 osób 24 3 

 

Bez umów udzielało się jako wolontariusze 50 osób.  

Członkowie Stowarzyszenia 25 osób Organizacja loterii (4 osoby), 

zbiórki publicznej (10 osób) i 

wigilii, Dnia Dziecka (24  osoby) 

Rodziny członków Stowarzyszenia 4 osoby Organizacja loterii, zbiórki 

publicznej,  

Wolontariusze – młodzież szkolna 

pod kierunkiem nauczycielki pani 

Katarzyny Wocial z Zespołu Szkół 

Ekonomicznych 

20 osób Organizacja  spotkania 

wigilijnego, (20 osób), zbiórka 

publiczna (9 osób) 

Osoby spoza stowarzyszenia: 

Anna Krupa – Agencja HOC 

1 osoba Projekty i druk plakatów, 

dyplomów do  Loterii fantowej 

WSZYSCY POMAGAMY  

 

Udział  członków władz stowarzyszenia w spotkaniach, szkoleniach, konferencjach i uroczystościach: 

http://www.krokdalej.org.pl/


14 

Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok Dalej”         

organizacja pożytku publicznego    KRS 0000098165 
05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Budowlana 12,  tel. 025 758 05 05, www.krokdalej.org.pl;  e-mail: stowmpd@wp.pl      

 

 

1) Udział w uroczystości otwarcia Sali sportowej w Gimnazjum Miejskim nr 2 w Mińsku Mazowieckim, 

18.01.2016r. 

2) Udział w konferencji „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – wdrażanie na poziomie 

lokalnym”, organizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Fundację Aktywizacja, 2.03.2016r. 

3)  Udział w szkoleniu  z zakresu  Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i 

Zdrowia ICF , Centrum Szkoleniowe Falenty, 18 - 20 marca 2016r. 

4) Udział w Otwartym Dniu w Urzędzie Skarbowym, 16.04.2016r. (Nowicka, Barankiewicz, Wiącek) 

5) Udział w uroczystości Społeczności Liceum Plastycznego im. Elwiro Michała Andriollego „DYPLOM 

2016” w Zespole Szkół Ekonomicznych, 19 kwietnia 2016r.  

6) Udział w Walnym Zebraniu Członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Warszawa 

w Siedziba Rzecznika Praw Obywatelskich, 31.05.2016r. 

7) Udział w posiedzeniach Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 

8) Udział w comiesięcznych spotkaniach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. 

9) Udział w uroczystościach przedstawienia nominacji oraz wręczenia Nagród Powiatu Mińskiego „Laura 

2015”, 10 czerwca 2016r. 

10) Udział w uroczystości Dnia Edukacji zorganizowanej przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, 

14.10.2016r 

11)  Udział w serii szkoleń  „Akademia Dojrzałego Lidera” organizowanych przez FRSO w ramach  

projektu „Trzeci wiek, druga młodość, pierwsza klasa” finansowanego ze środków rządowego 

programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych (ASOS):  I Zjazd 28-30 września 2016r – 

fundraising, pozyskiwanie środków na działalność organizacji.; II Zjazd - 19-21 października 2016r. – 

Przywództwo i praca w zespole; III Zjazd 16-18 listopada 2016r. – partycypacja publiczna, rzecznictwo 

interesów i skuteczna komunikacja. 

12) Udział w uroczystości „V Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego”, 22.11.2016 

13) Udział w uroczystości zorganizowanej przez PFRON „25 lat PFRON” w Teatrze Kamienica w Warszawie, 

2.12.2016 

14) Udział w e-kursie Efektywne wykorzystanie Social Media w biznesie. 2-22 grudnia 2016r. 

15) Udział w pracach dotyczących opracowania i realizacji Strategii Rozwoju Miasta Mińsk Mazowiecki do 

roku 2025. 

16) Udział w pracach komisji oceniających wnioski konkursowe składane przez organizacje w ramach 

ogłaszanych przez Miasto Mińsk Mazowiecki i Powiat Miński konkursach 

1.2. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego głównie w powiecie mińskim. Nasze działania 
projektowe skierowane są do mieszkańców kilku powiatów, natomiast działalność w kierunku zmian 
systemowych oddziałuje na mieszkańców całego kraju.  
 

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w 
okresie sprawozdawczym. 

http://www.krokdalej.org.pl/
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2. 1. Odbiorcami działań organizacji jest 180 osób i jedna organizacja pozarządowa. 
 

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w 
okresie sprawozdawczym. 

 
3.1. Stowarzyszenie prowadziło działalność nieodpłatną pożytku publicznego 
 

Sfera działalności pożytku 
publicznego 

Przedmiot działalności Numer kodu PKD 

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

1) Prowadzenie nieodpłatnego punktu 

terapeutyczno rehabilitacyjnego dla dzieci z 

uszkodzeniem CUN oraz Klubu Aktywności dla 

dorosłych osób ze znaczną niepełnosprawnością a 

także indywidualnej rehabilitacji dzieci i młodzieży w 

warunkach domowych. 

2) Organizowanie różnych form samopomocy rodzin 

i opiekunów: grupy wsparcia, spotkania szkoleniowe, 

integracyjne, mających na celu wymianę 

doświadczeń, upowszechnianie informacji, 

udostępnianie literatury fachowej. 

3) Integrowanie dzieci i młodzieży w środowisku 

zdrowych rówieśników, organizowanie wspólnych 

imprez kulturalnych, sportowo rekreacyjnych, 

spotkań okolicznościowych. 

4) Organizacja wypoczynku letniego. 

5) Organizowanie wycieczek, wyjazdów do kina. 

6) Prowadzenie zajęć sportowych w dyscyplinie 

BOCCIA. 

7) Organizowanie integracyjnych wyjść do kawiarni, 

do pizzerii,  

8) Organizacja zbiórek publicznych, loterii fantowych 

z przeznaczeniem przychodu na realizację celów 

statutowych - pożytku publicznego.  

9) Organizowanie zbiórek rzeczy z przeznaczeniem 

dla osób potrzebujących.  

10) Udzielanie pomocy w formie nieodpłatnych usług 

w zakresie terapii i rehabilitacji niezbędnych 

dzieciom i młodzieży z mózgowym porażeniem 

dziecięcym. 

11) Organizowanie nieodpłatnych imprez 

towarzyskich dla członków i ich rodzin. 

94.99.Z 

Pomoc społeczna, w tym Pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji 94.99.Z 

http://www.krokdalej.org.pl/
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pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób 

życiowej w związku z chorobą w rodzinie, w postaci 

bezpłatnych usług wspierających rozwój dzieci i 

młodzieży i wspierających członków rodziny. 

Wspieranie rzeczowe powyższych rodzin: żywność, 

słodycze, ubrania.  

Pomoc w sfinansowaniu zakupu niezbędnych leków, 

zaopatrzenia ortopedycznego, specjalistycznych 

konsultacji lekarskich dziecku z mózgowym 

porażeniem dziecięcym. 

Prowadzenie nieodpłatnego punktu terapeutyczno 

rehabilitacyjnego dla dzieci z uszkodzeniem CUN, 

Klubu Aktywności dla dorosłych osób ze znaczną 

niepełnosprawnością, mini świetlicy dla osób 

dorosłych a także indywidualnej rehabilitacji dzieci i 

młodzieży w warunkach domowych. 

Organizowanie różnych form samopomocy rodzin i 

opiekunów: grupy wsparcia, spotkania szkoleniowe, 

integracyjne, mających na celu wymianę 

doświadczeń, upowszechnianie informacji, 

udostępnianie literatury fachowej. 

Integrowanie dzieci i młodzieży w środowisku 

zdrowych rówieśników, organizowanie wspólnych 

imprez kulturalnych, sportowo rekreacyjnych, 

spotkań okolicznościowych. 

Organizowanie nieodpłatnych wycieczek, wyjazdów 

do kina 

Organizowanie integracyjnych nieodpłatnych wyjść 

do kawiarni, do pizzerii, do kina. 

 

4.Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym. 
4.1 Stowarzyszenie prowadziło działalność odpłatną pożytku publicznego 
4.2 Informacja na temat przedmiotu działalności odpłatnej 
 

Sfera działalności pożytku 
publicznego 

Przedmiot działalności Numer kodu PKD 

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

1) Rehabilitacja i terapia dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością, także w warunkach 
domowych. Zorganizowaliśmy dodatkowe wsparcie 
dla podopiecznego w postaci 120 godzin zajęć 
terapeutycznych w domu podopiecznego ze względu 
na jego stan zdrowia.   
 
2) Zorganizowanie obozu sportowo szkoleniowego 
„jesteśmy wolontariuszami” w Okunince nad 

94.99.Z 

http://www.krokdalej.org.pl/
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Jeziorem Białym 

 
 

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym. 
5.1. Organizacja nie prowadziła działalności gospodarczej 
 
 
 

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym. 
 

1. Informacja o przychodach organizacji (w zł.) 
 
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem 
wyników/zysków i strat 

405 063,33                             

                a) Przychody z działalności  nieodpłatnej pożytku publicznego 392 111,86 

                b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 12 800 

                c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 

                d) Przychody finansowe 151,47 

                e) Pozostałe przychody 0,00 

 
 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji (w zł.) 
 

2.1 Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 34 537,20 

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 299 763,67 

               a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach 
publicznych 

0,00 

               b) ze środków budżetu państwa 10 000 

               c) ze środków budżetu samorządu terytorialnego 39 000 

              d) ze środków państwowych funduszy celowych 250 763,67 

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem 50 001,79 

                       a) ze składek członkowskich 7 068,00 

                       b) z darowizn od osób fizycznych 8 355,02 

                       c) z darowizn od osób prawnych 28 300,00 

                       d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 6 278,77   

                       e) ze spadków darowizn       0,00 

                       f) z wpływów z majątku ( w szczególności sprzedaży lub 
wynajmu składników majątkowych 

      0,00 
 

2.4. Z innych źródeł (darowizny rzeczowe) 
 

7 809,20 

 
 
 

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku od osób 
fizycznych. 
3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na 
pierwszy dzień roku sprawozdawczego 
 

  34 483,31 

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 
 

53 981,99 

3.3. Działania na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1, oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te 
działania 

http://www.krokdalej.org.pl/
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1. Program „Przełamać izolację) -  całoroczna, systematyczna terapia i rehabilitacja 
dzieci i młodzieży oraz rehabilitacja społeczna. 
Koszt całkowity 332 701,91,   z tego:  

 PFRON – 241 763,67zł. 

 Środki własne –7 529,32zł 

 Z 1% podatku – 41 348,81zł. 

 Darowizny finansowe – 42 060,11zł. 
                         
 

41 348,81 

2. Projekt „Lokalny Punkt Informacji, wsparcie informacyjne organizacji 
pozarządowych, zakupienie wydawnictw dotyczących aspektów prawnych i 
księgowych działalności NGO. Koszt całkowity – 644,23 
 

644,23 

3. Pomoc indywidualna na leczenie i zaopatrzenie ortopedyczne podopiecznego na 
podstawie zawartego porozumienia. Koszt całkowity – 1780,12zł. 

 Z 1% podatku – 1278,32 

 Darowizny finansowe –501,80 
 

 1 278,32 

4. OBÓZ sportowo szkoleniowy „jesteśmy wolontariuszami” w Okunince 
Koszt całkowity –  47 352,33., w tym: 

 9 000,00zł – PCPR Mińsk Mazowiecki 

 1 200,00zł – z Loterii „WSZYSCY POMAGAMY” 

  2 000,00 zł - Ze zbiórki koleżeńskiej 

  2 873,02zł. - ze zbiórki publicznej WSZYSCY POMAGAMY 

 4  379,31. – z 1% podatku 

 11 900,00 – darowizny 

 8 000,00 - odpłatność 
                                  + wolontariat 11 940zł 
 

4379,31 

5. Przyjazna Świetlica  
Koszt całkowity - 36 622,08zł; w tym: 

 Miasto Mińsk Mazowiecki – 30 000zł 

 1% podatku 1 481,41 

 Środki własne  - 152,69zł 

 Darowizny – 4 081,85 
                                  + wolontariat 16 800zł 
 

1481,41 

6. Przyjazny czas 
Koszt całkowity – 25 997,51zł, w tym 

 Powiat Miński – 9 000zł 

 Mazowiecki Urząd Wojewódzki 10 000zł 

 darowizny – 2 915,66zł 

 1% podatku – 4 080,00  
                                   + wolontariat 4 500zł 
 

4080,00 

7. Szkolenia 
Koszt całkowity –769,91zł., w tym: 

 1% podatku 769,91zł 
 

769,91 

 
3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, na które 
organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego 
w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą – nie dotyczy 
 
 

http://www.krokdalej.org.pl/
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4. Informacje o poniesionych kosztach 
w okresie sprawozdawczym 
Informacje o strukturze 
zrealizowanych przychodów ze 
wskazaniem źródeł. 
 
 

Koszty ogółem W tym: wysokość kosztów 
finansowana z 1% podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych 

4.1. Koszty organizacji w okresie 
sprawozdawczym ogółem:  
                + nieujęty wolontariat 
38 040zł 
 

452 966,83 53 981,99 

   a) koszty z tytułu prowadzenia 
nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego    
               + nieujęty wolontariat   
33 240zł 
 

436 771,16 53 981,99 

   b) koszty z tytułu prowadzenia 
odpłatnej działalności pożytku publicznego  
                                    
 

   12 800      0,00 

   c) koszty z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej 
 

0,00 0,00 

   d) koszty finansowe 
 

20,07 0,00 

   e) koszty administracyjne:  
                       + nie ujęty 
wolontariat 4800zł 
 

3 355,60 0,00 

   f) pozostałe koszty ogółem 
 

0,00zł. 0,00 

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
1 894,20zł – sfinansowano ze składek członkowskich. 
 

0,00 

 
 
 
 

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej 
organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 
5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 
 

- 47 883,50 

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 
 

0,00zł 

5.3 Wynik działalności gospodarczej, 
 

Nie dotyczy 

W tym wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku 
publicznego 
 

Nie dotyczy 
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IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym. 
  1. Organizacja  korzystała z uprawnień w okresie sprawozdawczym. 
       Korzystała ze zwolnienia z opłaty skarbowej za wydanie zaświadczeń o nie zaleganiu z podatkami. 
  
 2. Organizacja nie korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i 
telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego. 
 
  3.  Organizacja nie korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, nie zawarła na preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia. 
 

 
 
 
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 
 
 

1.Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
1.1 Liczba osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy 
 

0 osób 

1.2. Przeciętna liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku 
pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
 

0 osób 

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 
 

 21 osób 

2. Członkowie 
2.1. Organizacja posiada członków 
 

TAK 

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego 
 

36 osób fizycznych 
 
0,00 osób prawnych 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 
3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy 
 

TAK 

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez 
okres krótszy niż 30 dni 
 

75 osób 

W tym:  
      a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi 
na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 
      b) inne osoby 
 

 
 a) 3 osoby 
 
b) 72 osoby 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez 
okres od 30 dni do 6 m-cy 
 

0  

W tym:  
     a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, W osoby świadczące 
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 
      b) inne osoby 
 

 
a) 0  
 
b) 0  

http://www.krokdalej.org.pl/
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3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez 
okres dłuższy niż  6 miesięcy 
 

 
2 osoby 

W tym:  
      a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi 
na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 
      b) inne osoby 
 

 
a) 2 osoby 
 
b) 0  

 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym. 
 

1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w 
okresie sprawozdawczym 

344 936,65 

a) z tytułu umów o pracę 0,00 

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 287 770,10 

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację 
pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku 
publicznego 

287 770,10 

W tym: 
     a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego. 
 
     b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego. 

 
  4 800,00zł. 

 
282 970,10 

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz 
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z 
prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji 

 
 

0,00zł. 

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, 
nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

0,00zł. 

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, 
nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

0,00zł 

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkom innych niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

0,00zł. 

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

1 141,95 

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia brutto) wypłaconego 
członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, 
nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

0,00 

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, 
nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

0,00 

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkom innych niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 

0,00 

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej (rehabilitant za 158godz) 

7 900,00zł. 

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń   
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Wysokość wynagrodzeń miesięcznych specjalistów pracujących z dziećmi nie jest 
stała. Zależy od liczby przepracowanych godzin. Koszt jednej godziny wynosi 
brutto brutto (wynagrodzenie netto + składki społeczne po stronie stowarzyszenia 
i po stronie zleceniobiorcy + składka zdrowotna + podatek): 
 
* specjalista neurologopeda - 70zł/45 min. 
* psycholog 50zł/godz. 
* pedagog specjalny, terapeuta - 50zł/godz. 
* specjalista pedagog – 40 - 70zł/godz. 
* fizjoterapeuta -  40zł/godz. –  50zł/godz. 
* instruktorzy zajęć sportowych, -  40zł/godz. 
* terapeuta zajęciowy – 30zł/godz 
* Asystent terapeuty zajęciowego – 20zł/godz. 
* asystent osoby niepełnosprawnej – 25-30zł/godz 
* specjalista ds informacji i poradnictwa – 25 - 30zł/godz. 
* specjalista informatyk - 40zł/godz 
*koordynatorzy ds. merytorycznych projektu - 30zł/godz.  
* asystent koordynatora ds rozliczeń kadrowych - 20zł/godz.  
* asystent ds Ewidencji Godzin Wsparcia –25zł/godz. 
* koordynator ds finansowych i administracji - 30zł/godz. 
 

 

 
 

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach 
pieniężnych w okresie sprawozdawczym. 

1. Organizacja nie udzielała pożyczek pieniężnych. 
 
 

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy 
administracji publicznej w okresie sprawozdawczym. 
 
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego. 
2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację. 
 

lp Nazwa zadania Ce(-e) zadania Nazwa organu 
udzielającego 
dotacji 

Kwota dotacji 

1. "Przełamać  izolację - Przyjazna 
Świetlica" 

1). Zmniejszenie izolacji 

społecznej 20 dzieci i 

młodzieży z 

niepełnosprawnościami, 

zwiększenie aktywności 

społecznej 

mieszkańców miasta, 

zdrowych i 

niepełnosprawnych. 

2) Zwiększenie dostępu 

do stałej, bezpłatnej 

terapii i rehabilitacji, 

wyrównywanie szans 

Miasto Mińsk 
Mazowiecki 

30 000,00zł 
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edukacyjnych dzieci z 

niepełnosprawnością. 

3) pomoc w 

sprawowaniu opieki 

nad dorosłymi osobami 

z głębokimi 

zaburzeniami poprzez 

zorganizowanie 

kilkunastogodzinnej 

opieki tygodniowo poza 

domem rodzinnym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 „Przyjazny czas” 1). Zmniejszenie izolacji 

społecznej 20 dzieci i 

młodzieży z 

niepełnosprawnościami, 

zwiększenie aktywności 

społecznej 

mieszkańców miasta, 

zdrowych i 

niepełnosprawnych. 

2) Zwiększenie dostępu 

do stałej, bezpłatnej 

terapii i rehabilitacji, 

wyrównywanie szans 

edukacyjnych dzieci z 

niepełnosprawnością. 

3. Rozwijanie 

zainteresowań 

sportowych osób z 

niepełnosprawnością 

Powiat Miński 
 
 

9 000,00zł 
 
 

 
 
 
 
3. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze 
celowe. 
4. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację. 
 
 

lp Nazwa zadania Ce(-e) zadania Nazwa organu 
udzielającego dotacji 

Kwota dotacji 

1 Program "Przełamać izolację” 1) Zwiększenie 

samodzielności 31 osób z 

niepełnosprawnością, z 

terenu powiatów 

mińskiego, siedleckiego i 

otwockiego, zmniejszenie 

PFRON 241 763,67 
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ich izolacji społecznej, 

wyrównywanie szans 

edukacyjnych, 

zdrowotnych.  

2) Aktywizacja społeczna, 

zwiększenie aktywności, 

zaradności i 

podtrzymywanie 

umiejętności 

niezbędnych do 

samodzielnego 

funkcjonowania. 

3) Rozwijanie 

zainteresowań sportem, 

aktywności artystycznej 

 

2 Projekt „Przyjazny czas” Rozwiązanie problemów 

dzieci i młodzieży z 

niepełnosprawnościami i 

ich rodziców w zakresie: 

1) dostępu do bezpłatnej, 

systematycznej pomocy 

w usprawnianiu i terapii,  

2) aktywnego 

funkcjonowania we 

wszystkich obszarach 

życia, w tym w obszarze 

czasu wolnego, w 

szczególności w 

aktywności sportowej. 

3) Zbudowanie relacji 

społecznych. Rozwój 

wolontariatu. 

 

Wojewoda 
Mazowiecki, Wydział 
Polityki Społecznej 

10 000,00zł 

3 Obóz sportowo szkoleniowy 
‘jesteśmy wolontariuszami” w 
Okunince nad Jeziorem 
Białym 

Integracja młodzieży, 

zwiększenie wiedzy, 

podniesienie 

kompetencji, 

umiejętności i 

doświadczenia młodych 

kandydatów na 

wolontariuszy. 

2. Poprzez ideę 

PCPR ze środków 
PFRON 

9 000,00zł. 

http://www.krokdalej.org.pl/
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wolontariatu włączenie 

młodzieży do życia 

społecznego, uczenie 

życzliwości i otwartości 

na potrzeby słabszych. 

3. Zorganizowanie 

bezpiecznego i czynnego 

wypoczynku letniego, dla 

młodzież bez względu na 

jej sprawność. 

4. Rozwijanie 

zainteresowań 

sportowych 

5. Rozwinięcie 

umiejętności 

interpersonalnych 

6. Zbudowanie relacji 

społecznych. 

 
 
 

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym zamówień publicznych. 
 
1. W okresie sprawozdawczym organizacja nie realizowała zamówień publicznych. 
 

 
X. Informacje uzupełniające. 
 
1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub 
co najmniej20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki – nie dotyczy. 
 
2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem – nie dotyczy 
 
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym.  
 
Nie było kontroli 
 
4. Organizacja nie przeprowadziła badania sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29.09.1994 o 
rachunkowości, lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2004r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego.  
 
 
5. Dodatkowe informacje. 

 
Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wsparli działania Stowarzyszenia. Darczyńcom 

indywidualnym i firmom. Wszystkim, którzy wybrali nasze Stowarzyszenie i wskazali je w swoim rozliczeniu PIT, 

http://www.krokdalej.org.pl/
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przekazując 1% swojego podatku. Wszystkim, którzy podarowali ubrania, żywność, słodycze, zabawki. I tym 

wszystkim, którzy wspierali nas swoją wiedzą i aktywnością, tym co umieją i potrafią najlepiej, i dzielą się 

swoimi doświadczeniami.  

Wszystkim wolontariuszom dziękujemy za pracę merytoryczną z dziećmi i pracę w zakresie administracji, która 

jest niezbędna, a na którą ciągle nie ma pieniędzy. To dzięki staraniom wszystkich ludzi dobrej woli udało się 

nam osiągnąć tak wiele ku zadowoleniu naszych podopiecznych i ich rodziców.  

Wspierali nas czynami na rzecz Stowarzyszenia: Anna Krupa, Mieczysław Cichocki, Paweł Cichocki, Adam 

Cichocki, Andrzej Lesiński, Zdzisław Wiącek, Grażyna Wiącek, Anna Gut, Wiesława Cichocka, Magdalena 

Barankiewicz, Maryla Nowicka, Katarzyna Wocial, i wiele innych anonimowych osób.  Dziękujemy za 

wszystko. 

Dziękujemy zarządom i pracownikom niżej wymienionych firm, instytucji, które wsparły naszą działalność 

statutową darowiznami finansowanymi, w łącznej wartości 28 300zł.: 

 G&G TEXTILES Mińsk Mazowiecki 

 ASTUR Sp. Z o.o.  - Lublin 

 Laboratorium Kosmetyczne CANEXPOL - Stojadła k/Mińska Mazowieckiego 

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki 

 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PARTNER Mińsk Mazowiecki 

 Konstans Sp.z o.o. Mińsk Mazowiecki 

 DELI Sklepy mięsne C. Słodownik – Mińsk Mazowiecki 

 REMEX – Mińsk Mazowiecki 

Pomagali nam ludzie szczególnie wrażliwi, o gorącym sercu, wpłacając systematycznie bądź jednorazowo środki 

na nasze konto bankowe – łącznie 8 249,40zł. Bardzo dziękujemy paniom i panom: 

Janowi Kofmanowi, Grażynie Wiącek, Marzenie Kander, Konradowi Tatarczakowi,  Jackowi 

Dąbrowskiemu, Marcinowi Nowickiemu, Elizie Muszkiet Wiazowskiej, Sylwii Cudnej, Justynie 

Kmiecik, Annie Śledź, Marcinowi Jakubowskiemu, Kindze Hubner. 

Ponadto przekazaliście nam Państwo drobne kwoty, łącznie 105,62zł, z tytułu likwidacji Waszych 

rachunków bankowych. Dziękujemy za tę pomoc. 

Bardzo dziękujemy Dyrekcji Gimnazjum Miejskiego Nr 2 w Mińsku Mazowieckim za nieodpłatne użyczenie sali 

do prowadzenia zajęć sportowych z młodzieżą. Dziękujemy dyrekcji Zespołu Szkół Ekonomicznych za 

udostępnienie sal na zorganizowanie „andrzejek” i dorocznej wigilii. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli budżet Stowarzyszenia "Krok Dalej" włączając się do organizowanej  

zbiórki publicznej "WSZYSCY POMAGAMY". Pozyskaliśmy w ten sposób 3 078,77zł. Odpowiedzialna za 

przeprowadzenie zbiórki była Grażyna Wiącek a pomagali wolontariusze z Zespołu Szkół Ekonomicznych: Olga 

Gałązka, Justyna Kaczmarek, Anna Szlązek, Paulina Zagórska, Natalia Wysocka, Michał Gołębiewski, Ula 

Nozderko, Julia Zalewska oraz członkowie Stowarzyszenia: Janka Laus, Grażyna Wiącek, Marcin Wiącek, Danuta 

http://www.krokdalej.org.pl/
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Kieliszczyk, Tomasz Makowski, Maryla Nowicka, Magdalena Barankiewicz, Andrzej Lesiński z rodziną, Robert 

Cichocki, Ewelina Kopeć, Wiesława Cichocka. 

W kwietniu w 2016r. zgłosiliśmy w Urzędzie Celnym w Siedlcach Charytatywną Loterię Fantową "WSZYSCY 

POMAGAMY". Loteria została przeprowadzona w dniu 19 czerwca  2016r. podczas pikniku Dni Powiatu 

Mińskiego  organizowanego przez starostwo powiatowe. Dochód z loterii - 1 200zł - wykorzystaliśmy na 

organizację letniego wyjazdu na letni obóz sportowo szkoleniowy w Okunince nad Jeziorem Białym. 

Za przeprowadzenie Loterii Fantowej odpowiedzialna była Wiesława Cichocka a pomagały: Grażyna Wiącek, 

Magdalena Barankiewicz, Nowicka Maryla, Ewelina Kopeć, panowie Adam Cichocki, Mieczysław Cichocki, Paweł 

Cichocki i Andrzej Lesiński a także ofiarodawcy fantów. 

lp Ofiarodawcy fantów    

Charytatywna Loteria Fantowa "WSZYSCY POMAGAMY"         
Mińsk Mazowiecki, 19.06.2016r.  

1 Dr. Wojciech Szczepański, Mińsk Mazowiecki 

2 „Akademia Próżności”   Mińsk  Mazowiecki 

3 Salon Ambasada Urody (GLAMOUR)   Mińsk  Mazowiecki  

4 Dr. Zbigniew Jacek Tyburski, Mińsk Mazowiecki      

5 Dr n. med.  Anna  Pajk  Mińsk Mazowiecki  

6 Pralnia   „ŚNIEŻKA”  Mińsk Mazowiecki  

7 DA Grasso    Mińsk Mazowiecki  

8 Sklep Zoologiczny Grzegorz Rokicki, Mińsk Mazowiecki 

9 Michał Barankiewicz, Mińsk Mazowiecki 

10 Sklep  Ogólnospożywczy  Katarzyna  Choszcz, Mińsk Mazowiecki  

11 Grill Bar   Piri    Piri , Mińsk Mazowiecki 

12 Aneta i Krzysztof Legenza 

13 Tlen dla Mebli, Mińsk Mazowiecki 

14 Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki pan  Marcin  Jakubowski 

15 Poseł na Sejm pan Daniel Milewski 

16 Salon Kosmetyczny Anna Płochocka,   Mińsk Mazowiecki 

17 Pizzeria  „LA BELLA”  Mińsk Mazowiecki 

18 Restauracja  „ ZWYCZAJNA”  Minsk Mazowiecki,   

19 Salon  Fryzjerski   Beata  Kozłowska, Mińsk Mazowiecki   

20 Kwiaciarnia  „ZUZIA”  Anna  Grudzińska,   Mińsk Mazowiecki 

21 Bukieciarnia Katarzyna Osińska , Mińsk Mazowiecki,  

22 Studio Kosmetyczne „ASZE” , Mińsk Mazowiecki 

23 Anna Śledź 

24 IWO  SUSHI   Iwona Federek Mińsk Mazowiecki  

25 Pizzeria ”DIAVOLA „  Paweł Bęś  Mińsk Mazowiecki,   

26 Studio Fotografii „TADLA” Mińsk Mazowiecki,   

27 Cukiernia „EKLER”  Mińsk Mazowiecki 

28 Delikatesy „DELI”   Słodownik Elżbieta i Cezary  Mińsk Mazowiecki   

29 Jubiler Katarzyna Dąbrowska, Mińsk Mazowiecki 

30 Studio „MS”  Mińsk Mazowiecki 

31 Kwiaciarnia Agnieszka Płochocka, Mińsk Mazowiecki 

32 Klub Walki   „GRAPPLER Mińsk Mazowiecki 

33 Gabinet Rehabilitacji „OSTEOMEDICA”  Mińsk Mazowiecki 

34 Poseł na Sejm Pan Czesław Mroczek 

35 Stowarzyszenie „Krok Dalej” 

36 Foto Centrum Aneta Wiącek, Mińsk Mazowiecki 
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Serdeczne podziękowania za piękne fanty  -  dla wszystkich darczyńców. 

Bardzo serdecznie dziękujemy  

1) paniom Annie Ciuchcińskiej i Zofii Zawieji z Parafialnego Zespołu CARITAS przy Parafii p.w. N.N.M.P. w 

Mińsku Mazowieckim, za dary rzeczowe: żywność, słodycze, owoce, ubrania, które przekazaliśmy 

naszym członkom i za kuchenkę indukcyjną, z której korzysta młodzież na zajęciach kulinarnych w 

Klubie Aktywności,  

2) wszystkim Państwu, którzy biorą udział w zbiórce odzieży, obuwia, drobnego AGD i innych rzeczy 

organizowanej przez współpracującą z naszą organizacją firmą TEXTILES. Ta pomoc jest nieoceniona, 

3) anonimowym darczyńcom, którzy wsparli nas podczas Mazowieckiej „Piętnastki”, a także 

kupując twórczość naszych podopiecznych podczas pikniku „Dni Powiatu Mińskiego”, 

4) wszystkim wolontariuszom, i młodszym i starszym,  z którymi mieliśmy zaszczyt i przyjemność 

pracować w 2016r. i koordynatorce działań wolontariuszy pani Katarzynie Wocial,  nauczycielce 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim a także panu Zdzisławowi Wiąckowi którzy 

przepracował społecznie wiele godzin na rzecz Stowarzyszenia, 

5) członkom Stowarzyszenia, członkiniom zarządu i członkiniom komisji rewizyjnej za zaangażowanie w 

życie naszej małej społeczności, 

6) współpracownikom: pedagogom, terapeutom, fizjoterapeutom, pani psycholog, asystentom osób 

niepełnosprawnych, pani sprzątającej, panu informatykowi, pani księgowej, opiekunowi medycznemu, 

koordynatorkom i asystentom za oddaną pracę na rzecz podopiecznych, za uśmiech, za cierpliwość i za 

zaangażowanie ponad obowiązki służbowe.  

Ambicją naszą jest aby Stowarzyszenie „Krok Dalej” rozwijało się z pożytkiem dla potrzebujących dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych. Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi, dla których dobro człowieka,  jest 

celem najwyższym. Przyjmiemy każdą pomoc, która polepszy życie naszych podopiecznych. Nasze plany są 

ambitne ale są do zrealizowania. A marzy nam się pozyskanie miejsca na środowiskowy dom wsparcia dla 

naszych dorosłych podopiecznych. Kiedyś marzyliśmy o windzie – i mamy ją!  Pragniemy aby i to marzenie 

spełniło się. 

Sprawozdanie przygotowała Grażyna Wiącek 

Mińsk Mazowiecki, 31 marca 2017r.  

Sprawozdanie zatwierdził Zarząd Stowarzyszenia w dniu 12 czerwca 2017r. 

Prezes Zarządu Grażyna Wiącek 

Wiceprezes Zarządu  Wiesława Cichocka 

Wiceprezes Zarządu Marianna Nowicka 

Skarbnik Zarządu Ewa Matosek 

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Walne Zebranie Członków w dniu 13 czerwca 2017r., Uchwała nr 3/2017  

Przewodnicząca Zebrania- Grażyna Wiącek 

Protokolant Zebrania - Marianna Nowicka 

http://www.krokdalej.org.pl/

